
Nytt fra Naturvernforbundet 14. juni 2012 
 
 
1. Ny blogg om levende kyst 
I forbindelse med kystarbeidet i Naturvernforbundet har vi startet en blogg der lag fra hele 
landet skriver og legger ut bilder om sitt fantastiske arbeid for en levende kyst. Bloggen kan 
leses her: http://blogg.naturvernforbundet.no/levendekyst/. Har du også lyst til å blogge? 
Skriv noen ord (maks ½ side) og send med noen bilder til Lene på ll@naturvernforbundet.no.  
 
2. Klimaforlik etter press fra Naturvernforbundet 
Denne uken ble klimapolitikken for de neste årene vedtatt i Stortinget. Regjeringspartiene ble 
enige om et nytt klimaforlik med Høyre, Venstre og KrF. Forliket tar klimapolitikken noen 
skritt i riktig retning med flere tiltak enn det som lå i regjeringens klimamelding. Det så en 
stund ut til at det ikke skulle bli enighet, men Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 
samlet over 80 organisasjoner og enkeltpersoner til et opprop for å få forhandlingene tilbake 
på sporet. To dager etter var forliket på plass! Alt om klimameldingen og klimaforliket: 
http://naturvernforbundet.no/klima/norsk_klimapolitikk/alt-om-klimameldingen-og-
klimaforliket-article26633-131.html 
 
3. Miljøgifter på avveie 
Naturvernforbundet har undersøkt om butikkene som selger lyspærer følger reglene om at de 
også må ta imot brukte pærer. Konklusjonen er at de fleste butikker og dagligvarekjeder nå 
har fått på plass godt synlige returpunkter for lyspærer, batterier og småelektronikk. Men det 
er fortsatt 40 millioner lyspærer med miljøgifter på avveie og som utgjør en trussel for natur 
og helse. Derfor bidrar Naturvernforbundet nå til en holdningskampanje for at flere skal 
returnere de brukte lyspærene sine. Les mer på www.naturvernforbundet.no/bruktepaerer 
 
4. Verv og vinn t-skjorte 
Alle som verver nye medlemmer i sommer er med i trekningen av femti t-skjorter med 
Naturvernforbundet-logo. Den letteste måten å verve på er ved å sende SMS NATUR til 
2377, da kan den som blir vervet betale over telefonregninga eller få giro i posten. Meld i fra 
om vervingen din her: http://naturvernforbundet.no/verve/ 
 
5. Vil du jobbe for miljøet utenlands et år? 
Naturvernforbundet samarbeider med organisasjoner i over 20 land for å bygge opp 
miljøorganisasjoner i øst og sør. Nå har du muligheten til å jobbe et år hos en av våre 
partnerorganisasjoner. Naturvernforbundet i samarbeid med Fredskorpset søker deltakere til 
utveksling med Nepal, Togo og Tadsjikistan. Høres dette spennende ut så ta kontakt med Dag 
A. Høystad, dah@naturvern.no, tel 93009955. 
 
 
"Nytt fra Naturvernforbundet" sendes ut hver 14. dag. Tidligere utsendinger kan leses her: 
http://naturvernforbundet.no/nytt-fra-naturvernforbundet/category2124.html  
 
 

 


